
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamadi vanuit Gambia 

Afgelopen halfjaar heeft in het teken 

gestaan van het terugbrengen van de 

democratie naar Gambia. Dit gaat 

niet zonder slag of stoot, maar het is 

wel een goed proces. De president is 

bezig de democratie weer terug te 

brengen, maar niet alle politici werken 

goed mee. Het mooie hieraan is dat 

het mooie dialogen oplevert met 

verschillende mensen. 

 

De grootste problemen op dit moment 

hebben te maken met elektriciteit en 

water. Dit is voor veel Gambianen echt 

een groot probleem omdat dit hun 

leven direct in gevaar brengt. 

Sommige mensen zijn namelijk direct 

afhankelijk van elektriciteit omdat de 

kinderen bijvoorbeeld ijs en gekoeld 

water verkopen. Zonder elektriciteit 

hebben deze gezinnen geen inkomen 

en zonder inkomen te weinig te eten. 

Sommige mensen grijpen dit aan om 

gelijk te klagen over de regering, maar 

dit moeten we niet doen! We moeten 

samenwerken om het land welvarend 

te maken. We moeten onze verschillen 

aan de kant zetten omdat presidenten 

en regeringen veranderen, maar het 

volk zal er altijd zijn, daarom moeten 

we goed blijven voor elkaar om 

Gambia samen beter te maken. 

Nieuwsbrief Dohantu – Zomer 2017 

Met deze nieuwsbrief houdt het 

bestuur van Dohantu iedereen op de 

hoogte van de actualiteiten rondom 

de stichting. Afgelopen halfjaar 

hebben we ons onder andere bezig 

gehouden met het geld inzamelen 

voor het Beroepsonderwijs 

aangeboden in Gambia. Dit project 

van Nic van der Riet wilde hij door 

samen te werken met Dohantu 

versterken. Nic fietst komende 

september naar Gambia en zamelt zo 

geld in om de school draaiende te 

kunnen houden. De 7.000 euro is 

inmiddels binnen. Het geld dat extra 

binnenkomt zal gebruikt worden om 

Beste vrienden van Dohantu, 

andere leerlingen te sponsoren om hun 

opleiding te kunnen volgen. 

Verder heeft de stichting geprobeerd 

een legaat via de Dominicus kerk te 

krijgen om een science lab op te 

zetten in het Gambia College. Dit is 

helaas niet gelukt. Wel is ons plan om 

alsnog dit lab op te zetten. Zoals uit de 

serie van Trouw naar voren kwam, is 

een gebrek aan perspectief één van 

de redenen dat (illegale) migratie naar 

Europa plaats vindt. Met het helpen 

het onderwijs te verbeteren, proberen 

wij ons steentje bij te dragen aan het 

welvarender maken van Gambia.  

 

Bezoek ook eens  

onze website 

www.dohantu.nl of 

like ons op  

facebook 

 

Financiële bijdrage 

leveren? Dat kan op: 

NL73TRIO0197898106 

evt. o.v.v. een 

project   

Waar we afgelopen jaar 

mee bezig geweest zijn: 

 
• Geld inzamelen voor GTTI 

Beroepsonderwijs 

 

• Science Lab opzetten met 

hulp Dominicus Kerk 

Amsterdam 

 

• Reparatie dak Njawarra 

 

• Stage en professionele 

samenwerking. 

 

Daarnaast kan de president niet 

alles alleen, hij heeft ons nodig om 

te werken. We moeten hard 

werken, vastberaden en eerlijk zijn. 

 

Gelukkig is het aan het einde van 

de lente gelukt om de generator 

weer het werk te laten doen, 

waardoor de elektriciteit beter 

werd. Ook heeft de president 

goede mensen om zich heen 

verzameld. Als we samenwerken 

heb ik er vertrouwen in dat Gambia 

herboren zal worden en een mooi 

land zal zijn. 

 

Mamadi 

http://www.dohantu.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op dit moment zitten we op ruim 

7400 euro. Voor deze jongeren 

hebben we rond de 7000 euro 

nodig. Het management van GTTI is 

nu aan het bekijken welke 

studenten over zijn naar het derde 

leerjaar en hoeveel het schoolgeld 

dan precies bedraagt. Daarover in 

een volgende nieuwsbrief meer. 

Het meerdere geld besteden we 

aan andere kinderen en jongeren in 

Gambia, die hiermee de kans 

krijgen naar school te gaan. Daarbij 

kijken we altijd naar goede 

aansluiting voor de arbeidsmarkt 

en/of vervolgonderwijs. Hiermee 

gaan we verder. Uw giften zijn nog 

steeds van harte welkom.  

 

Vanaf 19 sept 2017 ga ik fietsen van 

Pamplona naar Gambia, zal jullie 

regelmatig op de hoogte houden 

via mijn blog: 

http://nicvanderriet.waarbenjij.nu 

Iedereen heel hartelijk bedankt. 

Ger Schep, Nic van der Riet 

Nic van der Riet en zijn fietstocht naar Gambia 

Science Lab in Gambia College 

 

 

 

De afgelopen drie maanden is er 

veel en enthousiast geld gegeven 

ten behoeve van de 44 jongeren in 

Mansa Konko, die op het GTTI ( 

Gambian Technical Training 

Institute) hun technische opleiding 

kunnen afronden. Zij volgen op 

MBO niveau vanaf september a.s. 

hun derde en laatste jaar. Daarna 

zijn zij volleerd bouwvakker, 

timmerman, automonteur, 

electriciën, metaalbewerker of 

sanitair specialist.  

 

Het belangrijkste is dat ze daarmee 

uit de armoede komen, hun eigen 

bestaan kunnen opbouwen en 

geen reden meer hebben om te 

vluchten naar Europa. Toen wij hier 

in 2015 mee begonnen waren er 10 

jonge mensen, die wilden vluchten 

naar Europa. Zeven van hen zitten 

nog steeds op deze school en zijn 

blij dat ze de keuze konden maken 

om te blijven. Dit was dankzij 

eerdere donaties van veelal 

dezelfde donateurs. 

 

Steeds meer projecten van Dohantu worden succesvol 

afgerond. Dit project ligt al een tijdje op de plank, 

maar doordat we steeds meer kennis en input krijgen, 

willen we dit project toch ook gaan oppakken. De serie 

Het Vertrek in Trouw liet duidelijk zien dat een gebrek 

aan kansen één van de redenen is dat migratie van 

Gambia naar Europa aan de hand is. Met de nieuwe 

president is er de hoop dat er geïnvesteerd gaat 

worden in nieuwe banen. Maar dit kan niet zonder 

kennis.  

 

Het Gambia College heeft een natuur- en scheikunde 

opleiding waarbij er helaas weinig adequaat materiaal 

is om de opleiding werkelijk een goede voorbereiding 

te laten zijn op de bèta markt. Wij willen proberen deze 

materialen te leveren, dit kan middels geld om het 

transport te bekostigen, maar ook door scholen en 

bedrijven te benaderen om te zien of zij nog een 

donatie hebben aan materiaal dat het Gambia 

College kan gebruiken. Het is voor het Gambia College 

niet mogelijk deze materialen in Gambia zelf te kopen, 

deze worden hier namelijk niet gemaakt. Importeren is 

dus noodzakelijk, maar logischerwijs erg duur. Het 

College kan al zijn geld gebruiken om de leraren te 

betalen, zoals zichtbaar werd in Trouw ook een duidelijk 

onderbetaalde functie, zelfs vergeleken met andere 

omringende Afrikaanse landen. Onze steun helpt! 

Stichting Dohantu  ● Rek nr : NL74TRIO0197898106 ● KvK: 60681942 te Amsterdam  

Nic van der Riet 

4 van de 24 

sponsorleerlingen zijn 

afgelopen jaar geslaagd, 

gefeliciteerd! Bedankt ook 

voor de sponsors die dit 

diploma mogelijk gemaakt 
hebben 

http://nicvanderriet.waarbenjij.nu/


    

   

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nodig: 2 teentjes knoflook, groene 

paprika, rode peper, 2 uien, wortel, 

aubergine, rundvlees, 2 grote blikken 

tomatenpuree, peper, zout, Maggie, 

azijn, rijst 

 

Pureer de knoflook, peper, rode peper, 

paprika en uien.  

Marineer het vlees met een scheutje 

azijn, peper, uit en de tomatenpuree en 

bak het geheel in een pan met een 

flinke scheut olie. Voeg vervolgens water 

toe om er een saus van te maken. Voeg 

de groentes toe om te laten koken in de 

saus.  

 

Bereid intussen de rijst. 

 

Als het vlees gaar is voeg je de 

gepureerde knoflook, pepers, paprika en 

uien toe. Laat het even koken. Proef of 

de saus nog peper, zout of Maggie 

nodig heeft. Voeg vervolgens de rijst bij 

de saus en roer het goed door. Laat het 

geheel even staan totdat de saus is 

ingedikt en de rijst droog is (zoals nasi).  

EET SMAKELIJK!  

 

 

 

Jabou’s recept: Benechin 

Beamers en Laptops  

Met dank aan oud-rector Alle van 

Steenis van het Kaj Munk College, 

Windesheim en Hofstad Mavo Havo zijn 

er veel laptops en beamers richting 

Gambia aan het gaan. Deze beamers 

en laptops zullen ingezet worden op het 

Gambia College. Materiaal dat in 

Nederland niet meer gebruikt kan 

worden omdat het niet meer volgens de 

laatste mode en mogelijkheden is, kan in 

Gambia voor veranderingen zorgen in 

het onderwijs. Dank voor alle inzet. Dank 

ook voor het geld van Kaj Munk dat 

gebruikt kan worden voor het transport 

van de containers. Dit is een kostenpost 

die we normaal uit eigen zak moeten 

betalen, maar nu heel goed geregeld is.  

 

Afgeronde Projecten 

Waar we komend 

jaar mee bezig 

willen gaan: 

 
• Voortzetten van 

manieren tot 

begeleiden 

Gambiaanse 

studenten op afstand 

 

• Verzamelen geld voor 

Beroepsonderwijs en 

sponsoring fietstocht 

 

• Opzetten plan voor 

Science lab 

 

• Sponsoring schoolgeld 

 

Contact: 

info@dohantu.nl 

www.dohantu.nl 

facebook.com/dohantu  

 

Dak van Njawarra’s kliniek. 

Njawarra is een van onze vaste dorpen. Een 

dorp waar met hulp van de kerkelijke 

gemeente Veldhoven geld is opgehaald 

om het dak van de wachtruimte van de 

kliniek van Njawarra te repareren. Hier zitten 

veel vrouwen en mannen te wachten tot 

duidelijk is of de behandeling van hun 

geliefde of bekende gelukt is. Dit moest een 

tijd lang in de brandende zon. Met dank 

aan Veldhoven kunnen de inwoners van 

Njawarra en omstreken weer beschut 

wachten op het nieuws. Dank namens 

Njawarra! 

 

 

 

“The one thing people 

cannot take away 

from you is education” 

Michelle Obama 

 

Stichting Dohantu  ● Rek nr : NL74TRIO0197898106 ● KvK: 60681942 te Amsterdam  

 

Wil jij Dohantu 

helpen, maar heb je 

niet een specifiek 

project in gedachte? 

Wordt dan onze 

vaste donateur! 

 
Op deze manier help je 

Dohantu een stabiele 

stichting worden waar 

projecten kunnen 

worden opgezet omdat 

we weten dat we de 

financiële back-up 

hebben nieuwe zaken te 

realiseren. LET OP: giften 

aan Dohantu zijn 

belasting aftrekbaar.  

 
  

Benechin 

Food Processing Centre 

Njawarra 

mailto:info@dohantu.nl
http://www.dohantu.nl/

